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Škoda Octavia
Combi 1.6 TDi DSG Ambition Business
Bouwjaar:

2017 (27 februari 2017)

Massa:

1.242 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

140.722 km

Bekleding:

Half leder / stof

Carrosserie:

Stationwagon

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

NK-951-S

Transmissie:

Automaat

Vermogen:

110 PK

€ 13.450,Exterieur
Lichtmetalen velgen 16 inch

Privacyglass

Achterspoiler

Blanke dakrailing

Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Bumpers in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Getint glas

Handgrepen in carrosseriekleur

LED achterlichten

Metaalkleur

Mistlampen voor

Parkeersensor achter

Ruitensproeiers verwarmbaar

Infotainment
Navigatiesysteem

USB Aansluiting

Bluetooth systeem

Multimedia-voorbereiding

Originele Audio

Radio CD/MP3 speler

Interieur
Climate Controle

Cruise control

Airco

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Binnenspiegel automatisch dimmend

Boordcomputer

Elektrische ramen voor en achter

Half lederen interieur

Hoofdsteunen achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Lendesteunen (verstelbaar)

Multifunctioneel stuurwiel

Passagiersstoel in hoogte verstelbaar

Regensensor

Sportstuur

Stoelverwarming

Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

Stuur verstelbaar

Veiligheid
Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) knie

Airbag(s) side achter

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Derde remlicht

ESP

Hill hold functie

Isoﬁx bevestiging voor kinderzitjes

Vermoeidheids herkenning

Overige
Plus-pakket

Deze sportieve en ruime Skoda Octavia Combi is nieuw geleverd door Skoda Dealer de Waal in Gorinchem. Deze Skoda Octavia is keurig
onderhouden, de laatste onderhoudsservice is recent uitgevoerd op kilometerstand 139.128. De APK is geldig tot en met 25-03-2022. Hiermee
bieden wij deze Octavia rijklaar aan inclusief 6 maanden landelijke garantie. Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Als u
een laag brandstofverbruik en goede prestaties belangrijk vindt, dan bent u uitstekend bediend met de viercilinder motor. Winterse
omstandigheden? Geniet dan van het comfort van de stoelverwarming! Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 16 inch
lichtmetalen velgen, dakreling, donker getint glas achter, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak, verwarmde ruitensproeiers,
elektrisch bediende ramen en elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels. Een optie die de veiligheid verhoogt, is de bediening vanaf het
stuur van het orginele audio installatiesysteem en het navigatiesysteem. In een auto als deze kunt u niet zonder climate control, zodat de
temperatuur altijd goed is. De auto neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch
inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid
vast. Het is een ideaal hulpmiddel om lange ritten comfortabeler te maken. Ook verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel,
boordcomputer, isoﬁx-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord. Deze auto is voorzien van innovatieve
systemen die u onderweg begeleiden en beschermen. Vermoeidsheidsherkenning herkent tekenen van vermoeidheid bij de bestuurder. Het
systeem voorkomt dat er ongelukken gebeuren doordat de bestuurder in slaap valt. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat
u weer gas geeft. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.

